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1. Introdução 
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O Plano de Atividades consubstancia um conjunto de intenções de que se destacam 

os cursos cujos currículos se encontram superiormente aprovados pelo Ministério 

da Educação, cabendo à Escola Profissional de Leiria o seu desenvolvimento de 

forma ajustada às necessidades locais, razão pela qual se torna indispensável 

programar atividades de complemento curricular, adequadas às condições da 

escola, aos interesses dos alunos e às necessidades da comunidade. 

 

O Plano de Atividades requer o empenhamento de todos quantos na EPL estudam e 

trabalham e a sua consecução exige o reforço da cooperação interna e um sentido 

elevado de dedicação ao projeto educativo da escola. 

 

A qualidade de ensino, o rigor avaliativo e a adequação dos cursos às funções 

profissionais que aguardam os diplomados da EPL, constituem o horizonte próximo 

do desenvolvimento do Plano de Atividades e o estímulo para um trabalho 

participado, rigoroso e profícuo. 
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2. Planos Curriculares e 

Perfis Profissionais 
 



 5

PLANO  CURRICULAR - CURSO NÍVEL 4 

 

CURSO:  TÉCNICO DE RESTAURANTE-BAR 

 

      

 DISCIPLINAS 1º 

(10º) 

2º 

(11º) 

3º       

(12º)        

TOTAL 
DISC. 

So
ci

o
cu

lt
ur

al
 

PORTUGUÊS 105 130 85 320 

INTEGRAÇÃO 100 70 50 220 

INGLÊS 90 85 45 220 

EDUCAÇÃO FÍSICA 70 70  140 

TEC.INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 100   100 

C
ie

n
tí

fi
ca

 ECONOMIA   97 103 200 

MATEMÁTICA 65 68 67 200 

PSICOLOGIA 100   100 

Té
cn

ic
a 

TECNOLOGIA ALIMENTAR 140   140 

GESTÃO E CONTROLO  50 90 140 

COMUNICAR EM FRANCÊS 60 30  90 

SERVIÇOS DE RESTAURANTE-BAR 270 340 200 810 

F.C.TRABALHO  160 260 420 

     

 TOTAL HORAS/ANO NO CURSO 1100 1100 900 3100 
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Técnico de Restaurante-Bar 

 

Perfil Profissional 

O Técnico de Restaurante-Bar é um profissional qualificado (nível 4) que, no 

domínio das normas de higiene e segurança alimentar deverá, no final do curso, 

estar apto para planificar, dirigir e efetuar o serviço de alimentos e bebidas, à mesa 

e ao balcão, em estabelecimentos de restauração e bebidas, integrados ou não em 

unidades hoteleiras. 

Os seus conhecimentos deverão centrar-se em: 

- Verificar e preparar as condições de utilização e limpeza dos 

equipamentos e utensílios utilizados no serviço de restaurante-bar 

conforme as normas de higiene e segurança alimentar; 

- Organizar a sala de restaurante-bar de acordo com as características do 

serviço a executar; 

- Assegurar a gestão corrente de aprovisionamento e armazenamento do 

restaurante, bar e cave de dia; 

- Acolher e atender os clientes, aplicando técnicas no serviço de 

aperitivos, entradas, pratos principais, sobremesas, águas, vinhos, cafés 

e outras bebidas em colaboração com as outras secções; 

- Efetuar todo o serviço de bar, atendendo clientes à mesa e ao balcão 

servindo bebidas simples ou compostas bem como pequenas refeições. 
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PLANO  CURRICULAR - CURSO NÍVEL 4 

 

CURSO:  TÉCNICO DE ELETROTECNIA 

 

      

 DISCIPLINAS                              1º 

(10º) 

2º 

(11º) 

3º       

(12º)        

TOTAL 
DISC. 

So
ci

o
cu

lt
ur

al
 

PORTUGUÊS 130 108 82 320 

INTEGRAÇÃO 100 70 50 220 

INGLÊS 90 85 45 220 

EDUCAÇÃO FÍSICA 70 70  140 

TEC.INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 100   100 

C
ie

n
tí

fi
ca

 FÍSICA-QUÍMICA 100 100  200 

MATEMÁTICA 98 122 88 300 

     

Té
cn

ic
a 

ELETRICIDADE E ELETRÓNICA 130 130 76 336 

TECNOLOGIAS APLICADAS 100 130 57 277 

SISTEMAS DIGITAIS 99   99 

PRÁTICAS OFICINAIS  200 268 468 

F.C.TRABALHO   420 420 

     

 TOTAL HORAS/ANO NO CURSO 1017 1005 1078 3100 
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Técnico de Eletrotecnia 

 

Perfil Profissional 

 

O Técnico de Eletrotecnia está apto, nomeadamente, a: 

 

- Selecionar e utilizar corretamente o equipamento laboratorial e oficial 

diverso, de medida, ensaio e alimentação; 

- Selecionar criteriosamente componentes, materiais e equipamentos, com 

base nas suas características tecnológicas e de acordo com as normas e 

regulamentos existentes; 

- Interpretar e reparar instalações de baixa e média tensão de alimentação, 

comando, sinalização e proteção; 

- Projetar e realizar circuitos elétricos de iluminação e força motriz simples; 

- Interpretar e utilizar corretamente manuais, esquemas e outra literatura 

técnica fornecida pelos fabricantes de equipamento elétrico; 

- Aplicar e respeitar normas e regulamentos relacionados com o âmbito do 

seu curso; 

- Efetuar operações de correção, ajuste e manutenção segundo as normas do 

fabricante; 

- Analisar e interpretar anomalias de funcionamento e formular hipóteses de 

causas prováveis; 

- Desenvolver capacidades que lhe permitam melhorar a qualidade de 

serviço, nomeadamente no projeto, ensaio de circuitos ou gestão de 

materiais; 

- Chefiar equipas de trabalho e/ou secções específicas. 
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PLANO  CURRICULAR - CURSO NÍVEL 4 

 

CURSO:  TÉCNICO DE GESTÃO EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS 

 

      

 DISCIPLINAS                              1º 

(10º) 

2º 

(11º) 

3º       

(12º)        

TOTAL 
DISC. 

So
ci

o
cu

lt
ur

al
 

PORTUGUÊS 130 108 82 320 

INTEGRAÇÃO 100 70 50 220 

INGLÊS 90 85 45 220 

EDUCAÇÃO FÍSICA 70 70  140 

TEC.INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 100   100 

C
ie

n
tí

fi
ca

 FÍSICA-QUÍMICA  100 100  200 

MATEMÁTICA 98 122 80 300 

     

Té
cn

ic
a 

ELETRÓNICA FUNDAMENTAL  192 66  258 

INST.MANUT.EQUIP.INFORMÁTICOS  170 130 300 

SIST.DIG.ARQ.COMPUTADORES  156 250  406 

COMUNICAÇÃO DE DADOS   210 210 

F.C.TRABALHO    420 420 

 TOTAL HORAS/ANO NO CURSO 1036 1041 1023 3100 
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Técnico de Gestão de Equipamentos  Informáticos 

 

Perfil Profissional 

 

O Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos é um profissional qualificado 

(nível 4) para o exercício de funções específicas em empresas de qualquer ramo e 

dimensão, que possuam equipamentos informáticos ou prestem serviços nessa 

área. 

 

A formação destes técnicos tem em conta as características mais comuns à 

generalidade das empresas portuguesas e a sua necessidade de técnicos 

qualificados na área da manutenção, dotados da flexibilidade formativa e 

polivalência funcional, necessárias à execução de funções diversas consoante a 

dimensão da empresa e a evolução de necessidades. 

 

O Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos está apto, nomeadamente a: 

 

- Prestar assistência ao nível de vendas de hardware; 

- Prestar assistência ao funcionamento de software; 

- Instalar sistemas informáticos; 

- Assegurar a manutenção e reparação de equipamentos informáticos; 

- Operar sistemas de medida de laboratórios de eletrónica; 

- Prestar formação na utilização dos equipamentos; 

- Prestar formação, na ótica do utilizador na área do software; 

- Elaborar programas de média/baixa complexidade; 

- Chefiar equipas de trabalho e/ou secções específicas. 
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PLANO  CURRICULAR - CURSO NÍVEL 4 

 

CURSO:  TÉCNICO DE COZINHA/PASTELARIA 

 

      

 DISCIPLINAS                              1º 

(10º) 

2º 

(11º) 

3º       

(12º)        

TOTAL 
DISC. 

So
ci

o
cu

lt
ur

al
 

PORTUGUÊS 108 130 82 320 

INTEGRAÇÃO 100 70 50 220 

INGLÊS 90 85 45 220 

EDUCAÇÃO FÍSICA 70 70  140 

TÉC.INF.COMUNICAÇÃO 100   100 

     

C
ie

n
tí

fi
ca

 

ECONOMIA  100 100 200 

MATEMÁTICA 65 68 67 100 

PSICOLOGIA 66 35  100 

     

Té
cn

ic
a 

TECNOLOGIA ALIMENTAR 140   140 

GESTÃO E CONTROLO   140 140 

COMUNICAR EM FRANCÊS 60 30  90 

SERVIÇOS DE COZINHA/PASTELARIA 270 340 200 810 

F.C.TRABALHO   160 260 420 

 TOTAL HORAS/ANO NO CURSO 1069 1087 944 3100 
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Técnico de Cozinha/Pastelaria 

 

Perfil Profissional 

 

No final da sua formação, o Técnico de Cozinha/Pastelaria deverá ter os 

conhecimentos teóricos e práticos que lhe permitam exercer a sua atividade de 

cozinheiro de 2ª em cozinhas de hotéis, restaurantes e similares ou ainda em 

cozinhas de áreas tão diversas como o catering, hospitais, cantinas, refeitórios, etc. 

Poderá ocupar posições na cozinha até ao nível de “Chef de Partie”. 

 

Os seus conhecimentos deverão centrar-se especialmente em: 

- Organização e limpeza dos equipamentos; 

- Preparação e confeção de molhos quentes e frios; 

- Preparação e confeção de sopas; 

- Preparação e confeção de aves, peixes e carnes; 

- Todos os cortes de legumes; 

- Preparação e confeção de saladas compostas; 

- Serviço “à la carte”; 

- Montagem de buffets; 

- Supervisionamento de pessoal de nível inferior ao seu. 
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PLANO CURRICULAR  -  CURSO NÍVEL 4 

 
 

CURSO: TÉCNICO DE FRIO/CLIMATIZAÇÃO 

 

DISCIPLINAS 
1º 

(10º) 

2º 

(11º) 

3º 

(12º) 

TOTAL 

DISC. 

So
ci

o
cu

lt
ur

al
 

PORTUGUÊS 105 110 105 320 

INTEGRAÇÃO 72 72 76 220 

INGLÊS 80 70 70 220 

EDUCAÇÃO FÍSICA 70 70  140 

TIC 100   100 

C
ie

n
tí

fi
ca

 FÍSICA-QUÍMICA 100 100  200 

MATEMÁTICA 100 100 100 300 

     

     

Té
cn

ic
a 

TECNOLOGIA E PROCESSOS 185 160 120 470 

ORGANIZAÇÃO INDUSTRIAL 60 60  120 

DESENHO TÉCNICO 90 90 90 270 

PRÁTICAS OFICINAIS 115 120 85 320 

F.C.TRABALHO   420 240 

TOTAL HORAS ANO / CURSO 1077 952 1071 3100 
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Técnico de Frio/Climatização 

 

Perfil Profissional 

 

O Técnico de Frio/Climatização é um profissional qualificado (nível 4) apto a 

organizar e coordenar, com base nos procedimentos e técnicas adequados, o plano 

de fabrico, instalação e montagem dos sistemas de frio e climatização, bem como a 

conservação e assistência técnica de sistemas, com vista à melhoria da sua condição 

funcional, de acordo com as normas, os regulamentos de segurança e as regras de 

boa prática aplicáveis. 

 

A formação destes técnicos tem em conta as características mais comuns à 

generalidade das empresas portuguesas e a sua necessidade de técnicos 

qualificados na área da manutenção, dotados da flexibilidade formativa e 

polivalência funcional, necessárias à execução de funções diversas consoante a 

dimensão da empresa e a evolução das necessidades. 

 

No final da sua formação o Técnico de Frio/Climatização está apto a: 

- Coordenar os recursos envolvidos num trabalho; 

- Executar montagens de equipamentos  mecânicos de frio, ar condicionado e 

ventilação; 

- Testar e ensaiar os equipamentos, corrigindo as deficiências; 

- Diagnosticar e reparar avarias; 

- Participar no projeto e execução de novas soluções para linhas de produção 

e processos de fabrico no campo do frio e refrigeração: 

- Utilizar software de apoio a esta área; 

- Participar na realização de diagnósticos energéticos; 

- Modificar os sistemas de refrigeração e climatização a fim de mostrar os seus 

rendimentos e fiabilidade; 

- Elaborar relatórios técnicos. 
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PLANO  CURRICULAR  -  CURSO NÍVEL 4 

 

CURSO:  TÉCNICO DE INFORMÁTICA DE GESTÃO 

 

      

 DISCIPLINAS                              1º 

(10º) 

2º 

(11º) 

3º       

(12º)        

TOTAL 
DISC. 

So
ci

o
cu

lt
ur

al
 

PORTUGUÊS 130 108 82 320 

INTEGRAÇÃO 100 70 50 220 

INGLÊS 90 85 45 220 

EDUCAÇÃO FÍSICA 70 70  140 

TÉC.INF.COMUNICAÇÃO 100   100 

C
ie

n
tí

fi
ca

 ECONOMIA 100 100  200 

MATEMÁTICA 98 122 80 300 

     

Té
cn

ic
a 

LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO 166 140 152 458 

ORG.EMP.APLIC.GESTÃO 126 161  287 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO  120 132 252 

APLIC.INF. E SIST.EXPLORAÇÃO  62 121 183 

F.C.TRABALHO    420 420 

     

 TOTAL HORAS/ANO NO CURSO 980 1038 1082 3100 
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Técnico de Informática/Gestão 

 

Perfil Profissional 

 

O Técnico de Informática/Gestão é um profissional qualificado (nível 4) para o 

exercício das funções de programador, analista, gestor de sistemas e técnico de 

vendas (hardware e software). 

 

  

O Técnico de Informática está apto a: 

- programar aplicações sobre linguagens; 

- instalar sistemas informáticos; 

- gerir sistemas informáticos; 

- instalar sistemas operativos; 

- gerir sistemas operativos. 
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PLANO CURRICULAR  -  CURSO NÍVEL 4 

 
 

CURSO: TÉCNICO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS/SISTEMAS SOLARES 

 
 

DISCIPLINAS 
1º 

(10º) 

2º 

(11º) 

3º 

(12º) 

TOTAL 

DISC. 

So
ci

o
cu

lt
ur

al
 

PORTUGUÊS 130 108 82 320 

INTEGRAÇÃO 100 70 50 220 

INGLÊS 90 85 45 220 

EDUCAÇÃO FÍSICA 70 70  140 

TÉC.INF.COMUNICAÇÃO 100   100 

     

C
ie

n
tí

fi
ca

 FÍSICA-QUÍMICA 100 100  200 

MATEMÁTICA 98 122 80 300 

     

     

Té
cn

ic
a 

ORGANIZAÇÃO INDUSTRIAL 60 60  120 

TECNOLOGIAS E PROCESSOS 145 145 145 435 

DESENHO TÉCNICO 100 100 100 300 

PRÁTICAS OFICINAIS 100 100 125 325 

F.C.TRABALHO   420 420 

TOTAL HORAS ANO / CURSO 1093 960 1047 3100 
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Técnico de Energias Renováveis/Sistemas Solares 

 

Perfil Profissional 

 

O Técnico de Energias Renováveis/Sistemas Solares é um profissional qualificado 

apto a programar, organizar, coordenar e executar a instalação, manutenção e a 

reparação de sistemas solares térmicos e de sistemas solares fotovoltaicos, de 

acordo com as normas, os regulamentos de segurança e as regras de boa prática 

aplicáveis. 

 

O Técnico de Energias Renováveis/Sistemas Solares está apto, nomeadamente a: 

- Coordenar e supervisionar a instalação de equipamentos, nomeadamente 

coletores, bombas circulatórias e dispositivos de segurança, quer de pressão 

e temperatura, quer de natureza elétrica, a fim de assegurar o seu 

adequado funcionamento; 

- Definir, em pequenos sistemas solares térmicos domésticos  e em pequenos 

sistemas fotovoltaicos, os equipamentos e acessórios a instalar, bem como 

a sua localização, dimensionamento e orientação dos coletores, avaliando 

as condições físicas do local de instalação, as necessidades térmicas e outras 

especificações técnicas; 

- Preparar as condições necessárias à execução da instalação, da manutenção 

e reparação de sistemas solares fotovoltaicos, definindo os métodos de 

trabalho, os meios humanos e materiais e as ferramentas a utilizar; 

- Coordenar e supervisionar a instalação dos sistemas solares térmicos, 

assegurando o cumprimento das normas, dos regulamentos de segurança e 

das regras de boa prática aplicáveis; 

- Analisar o projecto de instalação, identificando os equipamentos e 

acessórios a instalar e a sua localização; 

- Assegurar a manutenção dos sistemas solares térmicos e dos sistemas 

solares fotovoltaicos, de acordo com os planos de manutenção definidos, e 
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efetuar ensaios após intervalos, a fim de assegurar o seu adequado 

funcionamento; 

- Preparar assistência técnica a clientes, aconselhando sobre as diferentes 

opções e esclarecendo dúvidas sobre o funcionamento dos sistemas solares 

fotovoltaicos; 

- Elaborar relatórios e preencher documentação técnica relativa à atividade 

desenvolvida. 
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PLANO CURRICULAR  -  CURSO NÍVEL 4 

 
 

CURSO: TÉCNICO DE ELETRÓNICA E TELECOMUNICAÇÕES 

 
 

DISCIPLINAS 
1º 

(10º) 

2º 

(11º) 

3º 

(12º) 

TOTAL 

DISC. 

So
ci

o
cu

lt
ur

al
 

PORTUGUÊS 130 108 82 320 

INTEGRAÇÃO 100 70 50 220 

INGLÊS 90 85 45 220 

EDUCAÇÃO FÍSICA 70 70  140 

TÉC.INF.COMUNICAÇÃO 100   100 

     

C
ie

n
tí

fi
ca

 FÍSICA-QUÍMICA 100 100  200 

MATEMÁTICA 98 122 80 300 

     

     

Té
cn

ic
a 

ELETRICIDADE E ELETRÓNICA 72 142 110 324 

TECNOLOGIAS APLICADAS 138 72  210 

SISTEMAS DIGITAIS 135 105 72 312 

TELECOMUNICAÇÕES  144 190 334 

F.C.TRABALHO   420 420 

TOTAL HORAS ANO / CURSO 1033 1018 1049 3100 
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Técnico de Eletrónica e Telecomunicações 

 

Perfil Profissional 

 

O Técnico de Eletrónica e Telecomunicações é um profissional qualificado apto a 

desempenhar tarefas de caráter técnico relacionadas com a instalação, manutenção 

e reparação de materiais e equipamentos eletrónicos de telecomunicações, no 

respeito pelas normas de higiene e segurança e pelos regulamentos específicos. 

 

As atividades principais desempenhadas por este técnico são: 

- Selecionar criteriosamente componentes, materiais e equipamentos com base nas 

suas características tecnológicas e de acordo com as normas e regulamentos 

existentes; 

- Interpretar e utilizar corretamente manuais, esquemas e outra literatura técnica 

fornecida pelos fabricantes de equipamento elétrico/eletrónico e digital; 

- Efetuar operações de correção, ajuste e manutenção segundo as instruções do 

fabricante; 

- Analisar e interpretar anomalias de funcionamento e formular hipótese de causas 

prováveis; 

- Aplicar e respeitar as normas e regulamentos relacionados com a atividade que 

desenvolve; 

- Aplicar e respeitar as normas de proteção do ambiente e de prevenção, higiene e 

segurança no trabalho; 

- Interpretar e reparar pequenas instalações de baixa tensão de alimentação, 

comando, sinalização e proteção; 

- Ler e interpretar esquemas e desenhos de circuitos eletrónicos e de 

telecomunicações, bem como manuais técnicos de componentes e de 

equipamentos de eletrónica e de telecomunicações; 

- Orientar e colaborar com equipas de manutenção; 

- Aplicar técnicas de manutenção e assistência técnica a equipamentos eletrónicos de 

telecomunicações e comunicação de dados; 
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- Instalar, programar e controlar sistemas eletrónicos e de telecomunicações; 

- Projetar e realizar circuitos eletrónicos e de telecomunicações.  
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3. Atividades de  

Complemento Curricular 
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DISCIPLINA DE FRANCÊS 
 
 

Atividade: Elaboração de uma mesa de queijos e vinhos franceses  

Objetivo(s): Estimular a criatividade e a imaginação 

Data Prevista: 2º Período 

Turma(s): 1º ano de Cozinha/Pastelaria 

 

 

Atividade: Elaboração de uma ementa francesa 

Objetivo(s): Conhecer a gastronomia francesa 

Data Prevista: 3º Período 

Turma(s): 1º ano de Cozinha/Pastelaria 

 

 

Atividade: Preparação de um cocktail 

Objetivo(s): Desenvolver a comunicação oral 

Data Prevista: 1º e 2º Períodos 

Turma(s): 2º ano de Restaurante/Bar 

 

 

Atividade: Preparação de um prato ou sobremesa fria 

Objetivo(s): Desenvolver a comunicação oral 

Data Prevista: 1º, 2º e 3º Períodos 

Turma(s): 2º ano de Cozinha/Pastelaria 

 

 

 

 

Professora: 

Lisa Vieira 
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DISCIPLINA DE INGLÊS 
 

 

Atividade: British Quiz 

Objetivo(s): Associando a componente lúdica à vertente técnica, sob a forma de Quiz, 
testar, de forma informal, os conhecimentos dos alunos. 

Data Prevista: 3º Período  

Turma(s): Todas as do 1º ano 

 

 

Atividade: Elaboração de um trabalho subordinado ao tema “Ambiente” 

Objetivo(s): Desenvolver a comunicação oral e escrita em Língua Inglesa; 

Dar a conhecer os problemas relacionados com o ambiente 

Data Prevista: 2º Período 

Turma(s): Todas as do 2º ano 

 

 

Atividade:  TV programme 

Objetivo(s): Aplicar, em contexto de trabalho no Restaurante-Escola e com recurso a 
gravação audiovisual, conhecimentos adquiridos na disciplina de inglês e 
demais disciplinas técnicas, quer em sede de cozinha, quer no âmbito da 
sala de refeições 

Data Prevista: 2º Período  

Turma(s): 3º ano de Cozinha/Pastelaria 

 

 

Atividade: British Quiz 

Objetivo(s): Associando a componente lúdica à vertente técnica, sob a forma de Quiz, 
testar, de forma informal, os conhecimentos dos alunos. 

Data Prevista: 2º Período  

Turma(s): Todas as do 3º ano, exceto Cozinha/Pastelaria 

 
 
 
 

Professores: 

Lisa Vieira 
Daniel Pereira 
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DISCIPLINA DE PORTUGUÊS 
 
 

Atividade: Concurso de leituras interturmas 

Objetivo(s): Fomentar o interesse pela leitura 

Enriquecer o vocabulário 

Desenvolver as habilidades linguísticas: falar, ler e escrever 

Promover a interação entre alunos de diferentes turmas 

Enriquecer a enciclopédia de conhecimentos do aluno 

Data Prevista: 1º e 2º períodos 

Turma(s): Todas as do 1º ano 

 
 

Atividade: Realização de trabalhos de grupo: 

Exposição de trabalhos realizados na aula: autobiografias e 
fotobiografias 

Redação de textos práticos/transacionais: requerimento, 
declaração, carta, relatório, regulamento 

Objetivo(s): Aprofundar a prática da escrita como meio de desenvolver a 
compreensão na leitura 

Estimular o aluno no autoconhecimento e a expressão de si 

Possibilitar a interação entre alunos 

Desenvolver métodos e técnicas de trabalho individual e de grupo com 
recurso a novas tecnologias 

Desenvolver nos alunos competências ligadas à produção de textos do 
domínio transacional 

Data Prevista: 1º Período 

Turma(s): Todas as do 1º ano 

 

 

Atividade: Sessão de poesia: declamação de poemas de Camões e de poetas do 
século XX 

Concurso de identificação fotografias de poetas do século XX 

Criação de textos poéticos 

Comemoração do “Dia Mundial da Poesia” (concurso de poemas feitos 
pelos alunos; indicação dos vencedores no Portal da Escola) 

Objetivo(s): Desenvolver as potencialidades criativas e de memorização dos alunos 

Aplicar conhecimentos dos componentes formais da poesia 

Fomentar o gosto pela leitura de textos poéticos 

Data Prevista: 2º Período 

Turma(s): Todas as do 1º ano 

 

 



 27

Atividade: Visita de estudo à redação do “Jornal de Leiria” e à estação de Rádio 
local 

Redigir textos dos media 

Objetivo(s): Contactar com diferentes meios de comunicação social 

Reconhecer os padrões organizacionais dos textos dos media 

Interligar a observação direta com os conteúdos adquiridos em sala de 
aula 

Data Prevista: 2º Período 

Turma(s): Todas as do 1º ano 

 

 

Atividade: Visita ao património cultural de escritores portugueses: Casa Museu 
Miguel Torga em Coimbra 

Elaboração de fichas biobibliográficas de autores 

Aplicação da técnica do reconto 

Sessão de narração de contos 

Descrição de imagens a partir de pinturas ou cartoons 

Objetivo(s): Incentivar os alunos a aprofundar conhecimentos sobre escritores que 
fazem parte das unidades modulares da disciplina 

Desenvolver a capacidade de retenção da informação oral e escrita 

Reconhecer os padrões organizacionais do texto narrativo e descritivo 

Data Prevista: 3º Período 

Turma(s): Todas as do 1º ano 

 

 

Atividade: Produção e apresentação oral de textos argumentativos/expositivo-
argumentativos 

Dissertação sobre temas da atualidade 

Objetivo(s): Exprimir-se oralmente de forma desbloqueada e autónoma 

Alicerçar a arte de falar, de bem dizer 

Desenvolver a capacidade crítica dos alunos 

Adequar a expressão escrita em situações discursivas de natureza 
argumentativa e/ou expositiva 

Conseguir confrontar a oratória clássica, exemplificada pelo Sermão de 

Stº António aos Peixes, do Padre António Vieira com o discurso   político 
atual 

Saber aplicar os processos utilizados no sermão supracitado a temas da 
realidade atual. 

Data Prevista: 1.º Período 

Turma(s): Todas as do 2º ano  
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Atividade: Eventual visita guiada ao Centro de Interpretação da Batalha de 

Aljubarrota 

Objetivo(s): Contribuir para o enriquecimento cultural dos alunos e incentivá-los ao 

estudo do modúlo 10: D’Os Lusíadas de Camões à Mensagem de Fernando 

Pessoa 

Data Prevista: 1.º Período 

Turma(s):  Todas as do 3.º ano 

 

 

Atividades: Visita a eventuais exposições e museus 

Visita de estudo “Percurso Queirosiano” 

Objetivo(s): Contribuir para o enriquecimento cultural dos alunos 

Dar a conhecer aos alunos “A Leiria de Eça de Queirós” 

Proporcionar aos alunos um contacto mais direto com alguns dos 
espaços da cidade referenciados na obra “O Crime do Padre Amaro” de 
Eça de Queirós 

Sensibilizar para leitura da obra supradita 

Data Prevista: 2º Período 

Turma(s): Todas as do 2º ano 

 

 

Atividade: Realização de trabalhos alusivos a determinadas  datas comemorativas, 
tais como o Dia Mundial da Alfabetização, Dia de Portugal, de Camões e 
das Comunidades Portuguesas, Dia Nacional dos Castelos, Dia da  
Implantação da República, Dia da Liberdade, etc 

Objetivo(s): Apelar à sensibilidade dos alunos para algumas efemérides 

Incentivar a participação cívica e a sociabilidade 

Data Prevista: Durante os 3 períodos 

Turma(s): Todas 

 

 

Atividade: Jogos de ortografia 

Concurso entre turmas” Bom Português” aplicando o Novo Acordo 
Ortográfico 

Objetivo(s): Criar no aluno o desejo de escrever bem 

Criar espaços de interação verbal 

Incrementar e diversificar as experiências comunicativas dos alunos 

Data Prevista: Durante os 3 períodos 

Turma(s): Todas 
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Atividade: Leitura recreativa de textos de reconhecido mérito literário das 
literaturas nacional e internacional 

Contrato de leitura 

Objetivo(s): Desenvolver o hábito de ler 

Procurar fatores de motivação para a gestão de leitura individual 

Transformar os alunos em leitores mais assíduos quer ao longo do curso, 
quer ao longo da vida 

Data Prevista: Durante os 3 períodos 

Turma(s): Todas 

 

Atividade: Eventual ida ao teatro – ver representadas as peças baseadas em: Frei 

Luís de Sousa de Almeida Garret e Felizmente há Luar  de Luís Sttau 
Monteiro 

Eventual visita ao Convento de Mafra para assistir ao espetáculo da obra 
Memorial do Convento de José Saramago 

Dramatização de algumas cenas das obras em análise 

Objetivo(s): Ver representados textos dramáticos estudados em aula 

Interligar o texto dramático com o ato de representação 

Promover o gosto pelo teatro 

Contactar com o espaço físico inerente ao romance saramaguiano 

Apreender a realidade social através da visita guiada 

Data Prevista: Durante os 3 períodos, conforme a calendarização possível das 
companhias de teatro 

Turma(s): Todas as do 2º e 3º anos 

 

 

 

Atividades de interdisciplinaridade 

 
Atividade: 1 - Interação Cozinha/Literatura – organizar um evento intitulado “Poetas 

à Mesa” 

2 – Interação Integração/Literatura – eventual visita ao Centro de 
Interpretação da Batalha 

Objetivo(s): Trabalhar de forma interdisciplinar 

Enriquecer, no seu conjunto, a vida escolar 

Interligar os diferentes agentes e ações educativas 

Data Prevista: 1º e 2º períodos 

Turma(s): Atividade 1 – Todas as de Cozinha/Pastelaria 

Atividade 2 – Todas as do 3º ano 

 
Professoras: 

Cecília Magalhães 
Susana Gaspar 
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GRUPO DISCIPLINAR DE ELETRICIDADE/ELETRÓNICA 
 

 

Atividade: Exposição de PAP´s 

Objetivo(s): Apresentar os conhecimentos adquiridos por alunos de anos anteriores 
que já terminaram o curso, bem como sugerir ideias para novas PAP´s 

Data Prevista: setembro de 2013 

Turmas: 3º ano de Eletrotecnia e 1º,2º e 3ºanos  de Eletrónica e Telecomunicações 

 
 

Atividade: Visita a empresa de iluminação 

Objetivo(s): Observar as técnicas de fabricação de material de iluminação 

Contactar com diversos materiais de iluminação 

Apresentação de software para cálculos luminotécnicos 

Data Prevista: novembro de 2013 

Turma(s): 2ºano de Eletrónica e Telecomunicações e 3º ano de Eletrotecnia 

 
 

Atividade: Visita a indústria de eletrónica 

Objetivo(s): Observar as técnicas de fabricação de componentes eletrónicos  

Conhecer novos equipamentos 

Data Prevista: janeiro de 2014 

Turma(s): 2º e 3º anos de Eletrónica e Telecomunicações 

 
 

Atividade: Visita a Central Hidroelétrica ou Termoelétrica 

Objetivo(s): Conhecer na prática as diversas partes constituintes e o funcionamento 
de uma Central Elétrica deste tipo 

Data Prevista: março/2014 

Turma(s): 1º e 2º anos de Eletrónica e Telecomunicações 

 
 

Atividade: Visita ao Museu da Eletricidade 

Objetivo(s): Tomar conhecimento dos diversos materiais utilizados na área de 
eletricidade e eletrónica ao longo dos tempos e participar em 
experiências interativas 

Data Prevista: abril de 2014 

Turma(s): 3º ano de Eletrónica e Telecomunicações e 3º ano de Eletrotecnia 
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Atividade: Exposição de PAP´s e de outros trabalhos 

Objetivo(s): Apresentação das PAP’s efetuadas pelos alunos do 3º ano do Curso de 
Eletrotecnia e 3º ano de Eletrónica e Telecomunicações, bem como de 
outros trabalhos efetuados, ao longo do ano, pelas turmas da área 

Data Prevista: julho de 2014 

Turma(s): Todas 

 

 

 

 

Coordenador de curso: 
Mário Carvalho 
 

Professores: 
  André Loureiro 
  Hélio Cordeiro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Atividade: Visita à Feira de Eletricidade e Eletrónica - ENDIEL 

Objetivo(s): Conhecer o equipamento mais recente utilizado e comercializado na 
área da eletricidade e eletrónica 

Data Prevista: maio de 2014 

Turma(s): 1º e 2º anos de Eletrónica e Telecomunicações 
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DISCIPLINA  DE INTEGRAÇÃO 
 
 

Atividade: Realização de uma visita de estudo ao Museu da Imagem e Movimento, 
em Leiria 

Tema-problema 4.1 – “A identidade regional” 

Tema-problema 4.2 – “A região e o espaço nacional” 

Objetivo(s): Permitir a descoberta da cidade, bem como o seu património 
museológico 

Data Prevista: março de 2014 

Turma(s): Todas do 1º ano 

 
 

Atividade: Realização de um concurso subordinado ao tema “À descoberta da 
Europa” 

Tema-problema 5.1 – “A integração no espaço europeu” 

Tema-problema 5.2 – “A cidadania europeia” 

Objetivo(s): Permitir aos alunos adquirir e alargar conhecimentos sobre a realidade 
europeia 

Data Prevista: maio de 2014 

Turma(s): Todas do 1º ano 

 
 

Atividade: Visita de estudo à Casa Museu João Soares, em Cortes, Leiria 

Tema-problema 2.3 – “A construção da Democracia” 

Objetivo(s): Permitir o contacto com os acontecimentos mais relevantes da 
construção democrática do Portugal contemporâneo 

Data Prevista: outubro de 2013 

Turma(s): Todas as do 2º ano 

 
 

Atividade: Palestra sobre o trabalho de voluntariado 

Tema-problema 9.1 - “Os fins e os meios: que Ética para a vida humana?” 

Objetivo(s): Sensibilizar os alunos para os valores da ética humana e para o 
contributo do voluntariado para a preservação desses mesmos valores 

Data Prevista: junho de 2014 

Turma(s): Todas as do 2º ano 

 
 

Atividade: Visita de estudo à Estação Tratamento de Águas de Leiria  (a realizar 
durante os tempos letivos) 

Tema-problema 3.3 – “Homem-Natureza: uma relação sustentável?” 

Objetivo(s): Permitir aos alunos um contacto com os procedimentos adotados num 
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serviço deste tipo e que permitem a obtenção de água potável 

Data Prevista: novembro de 2013 

Turma(s): Todas as do 3º ano 

 
 
Sessões de informação 
 
 No âmbito da preparação dos alunos para a inserção na vida ativa, serão realizadas 
sessões de informação sobre técnicas de procura de emprego e programas específicos de 
emprego, com a eventual presença de um técnico do Instituto de Emprego e Formação 
Profissional. Igualmente serão realizadas sessões com ex-alunos da escola que já se 
encontrem inseridos no mundo do trabalho e que falarão sobre a sua experiência 
profissional (realização de uma sessão por curso). 
 Data prevista para a realização das atividades: fevereiro/março de 2014 
 
 
Professoras: 

Isabel Pereira 
Lucilina Rodrigues 
Teresa Luz 
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GRUPO DISCIPLINAR DE COZINHA 
 

Atividades: Confeção no refeitório da escola de uma ementa francesa e de uma 
ementa inglesa, com o apoio dos professores das respetivas disciplinas 

Visita de estudo a empresas do ramo alimentar que promovam 
produtos/técnicas relacionadas com novas tendências de cozinha 

Visita de estudo a uma empresa do ramo alimentar com implementação 
do sistema HACCP 

Participação em alguns colóquios a realizar na EPL inseridos no plano 
curricular do curso 

Objetivos: Permitir aos alunos  verificar que num refeitório também é possível 
confecionar ementas diferentes 

Sensibilizar, motivar e desenvolver nos alunos o gosto pela área 
escolhida 

Explorar novas e diferentes técnicas, através do contacto com 
profissionais da área de cozinha  

Mostrar produtos que servem de confeção na cozinha 

Sensibilizar e prevenir os alunos relativamente aos cuidados e à relação 
alimentação/saúde 

Data Prevista: Durante todo o ano letivo 

Turma(s): 1ºano de Cozinha/Pastelaria 

 
 

Atividades: Realização e confeção de ementas temáticas no Restaurante-Escola  

Realização de duas Quinzenas Gastronómicas de Cozinha 
Tradicional/Regional Portuguesa no Restaurante-Escola 

Prestação de serviços à comunidade (buffets, cocktails, etc) 

Participação em workshops temáticos interativos relacionados com as 
disciplinas das componentes sociocultural e científica 

Confeção de ementas com o apoio de antigos alunos do curso 

Visita de estudo a uma empresa de desmanche, corte e embalamento de 
carne em contexto técnico relacionado com módulos de cozinha 

Objetivos: Observação e recolha de informações de grande utilidade de acordo com 
o programa pedagógico 

Dar a conhecer a distribuição de tarefas e competência nas várias 
secções 

Permitir aos alunos o conhecimento e confeção de pratos da cozinha 
tradicional portuguesa  

Sensibilizar os alunos para as novas tecnologias  e técnicas existentes na 
sua área 

Motivar e demonstrar a ligação Escola/Atividade Profissional com 
técnicos de cozinha 

Data Prevista: Durante todo o ano letivo 

Turma(s): 2ºano de Cozinha/Pastelaria 
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Atividades: Prestação de serviços à comunidade em  conjugação com o 2º Ano do 
Curso Técnico de Cozinha/Pastelaria 

Confeção de ementas temáticas a realizar no restaurante da escola 
Participação ativa em palestras/workshops relacionados com o curso 

Confeção de ementas com participação de Chefs de Cozinha de 
empresas de hotelaria/restauração nossa parceiras na colocação de 
estagiários 

Objetivos: Demonstrar e sensibilizar os alunos para a possibilidade de elaboração e 
confeção de ementas diferentes no restaurante da escola 

Sensibilizar os alunos para a importância das novas tecnologias a fim de 
rentabilizar os meios e garantir a segurança e saúde públicas 

Preparar os alunos para a vida ativa  

Data Prevista: Durante todo o ano letivo 

Turma(s): 3ºano de Cozinha/Pastelaria 

 
 
 
Nota: Sempre que possível as visitas de estudo serão alargadas a todo o curso 

 
 
 
 
Coordenador de Curso: 
  Alberto Vaz 
 
Professores: 
  Encarnação Ferreira 
  Isabel Pereira 
  Fábio Faria 

  



 36

DISCIPLINA  DE MATEMÁTICA 
 
 

Atividade: Participação nos “Jogos da Matemática” 

Objetivo(s): Estimular a capacidade de resolução de  problemas 

Incentivar o gosto pela Matemática 

Desenvolver o espírito de grupo e cooperação 

Descobrir novos talentos 

Data Prevista: março a maio de 2014 

Turma(s): Todas 

 
 

Atividade: Semana temática – “A Matemática na Cozinha” 

Palestra sobre a importância da Matemática na cozinha 

Objetivo(s): Sublinhar a importância da Matemática na cozinha 

Data Prevista: Ao longo de todo o ano letivo 

Turma(s): Todas do Curso de Cozinha/Pastelaria 

 
 
 
 
Professoras: 

Carla Lindo 
Regina Babau 
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GRUPO DISCIPLINAR DE INFORMÁTICA 
 
 

Atividade: Desenvolvimento de um servidor Moodle 

Objetivo(s): Motivar os alunos para a configuração e gestão de servidores 

Desenvolver um servidor para a criação de uma plataforma Moodle para 
a escola 

Data Prevista: A partir de janeiro de 2014 

Turma(s): 2º ano de Gestão de Equipamentos Informáticos 

 
 

Actividade: Participação nas Olimpíadas da Informática (a nível Nacional) 

Objectivo(s): Motivar os alunos desta área para o desenvolvimento de programas nas 
linguagens Pascal e C  

Estimular a criatividade e autonomia dos alunos 

Data Prevista: A partir de novembro de 2013 

Turma(s): Alunos das turmas de Informática com aptidão para o desenvolvimento 
de programas 

 
 

Atividade: Visita a uma empresa com um sistema informático de grandes 
dimensões 

Objetivo(s): Motivar os alunos desta área para a importância de um sistema 
informático numa empresa de grandes dimensões 

Permitir a observação de locais de trabalho que se enquadrem na 
formação desenvolvida no respetivo curso 

Data Prevista: fevereiro de 2014 

Turma(s): 1º e 2º anos de Gestão Equipamentos Informáticos e 3º ano de 
Informática de Gestão 

 
 

Atividade: Visita a empresa(s) com soluções inovadoras nas TIC 

Objetivo(s): Proporcionar um conhecimento concreto de soluções inovadoras na 
área das Tecnologias da Informação e Comunicação 

Data Prevista: maio de 2014 

Turma(s): 1º e 2º anos de Gestão Equipamentos Informáticos e 3º ano de 
Informática de Gestão 

 
 
Coordenador de Curso: 

João Cardoso 
Professores: 
  Ana Fernandes 
  Rui Branquinho 



 38

DISCIPLINA DE FÍSICA-QUÍMICA 
 
 

Atividade: Desenvolver uma ou duas aulas de Física-Química com a colaboração da 
professora Vânia Silva na disciplina de Educação Física, a decorrer no 
pavilhão gimnodesportivo 

Objetivo(s): Aplicação das leis da Física ao movimento acelerado dos alunos em 
provas de atletismo 

Promover a disputa saudável entre as turmas nestas provas, cujos 
resultados serão tratados segundo as leis da Física 

Data Prevista: 1º período 

Turma(s): Todas as do 2º ano, exceto Cozinha/Pastelaria e Restaurante/Bar 

 
 

Atividade: Palestra sobre Cozinha Molecular  

Objetivo(s): Divulgar as técnicas mais recentes e inovadoras usadas na cozinha e 
desenvolvidas por equipas de chefes de cozinha e cientistas 

Demonstrar como a gastronomia se serve dos últimos avanços da 
Química para propiciar o máximo prazer na degustação 

Promover a colaboração com os alunos de cozinha na preparação de 
algumas refeições com recurso a materiais de laboratório e produtos 
químicos 

Data Prevista: A definir 

Turma(s): Todas as do 1º ano, exceto Cozinha/Pastelaria 

 
Nota: Esta visita será programada e realizada em parceria com o Coordenador do Curso de 
Cozinha/Pastelaria 
 
 

Atividade: Colaboração com o projeto monIT (Monitorização de Radiação 
Eletromagnética) 

Sessão de informação 

Realização de medições pontuais/contínuas de níveis de radiação 
eletromagnética no recinto escolar  

Objetivo(s): Esclarecer a comunidade escolar sobre questões importantes 
relacionadas com as radiações eletromagnéticas em comunicações 
móveis (aberta à população, nomeadamente professores, alunos, 
funcionários, pais e alunos) 

Conhecer os valores de radiação eletromagnética de vários locais da 
escola de modo a fazer uma avaliação objetiva dos riscos e comparação 
com os limites de segurança estabelecidos por organismos 
internacionais de saúde 

Data Prevista: A definir 

Turma(s): Esta atividade destina-se a toda a comunidade escolar 
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Atividade: Ciência viva (“Laboratório Aberto”) 

Objetivo(s): Incentivar o gosto pelas ciências, divulgando akguma da sua atividade 
laboratorial 

Fomentar o espírito de entreajuda e cooperação 

Desenvolver competências importantes na área científica, como 
articulação de conteúdos e realização de cálculos 

Data Prevista: 3º Período 

Turma(s): Toda a comunidade escolar 

 
 
 
 
Professora: 

Diana Silva 
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DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
 

Atividade: Corrida de 40m 

Objetivo(s): Registo dos tempos obtidos na corrida de 40m para efeitos avaliativos, 
em colaboração com a Professora Diana Silva da disciplina de Física-
Química 

Data Prevista: outubro/2013 

Turma(s): Todas do 1º e 2º anos 

 
 

Atividade: Participação no corta mato escolar na Mata dos Milagres  

Objetivo(s): Qualificar os melhores alunos para participarem no corta mato distrital  

Desenvolver o gosto pelo desporto, particularmente pela prática do 
atletismo. 

Data Prevista: Final do 1º Período 

Turma(s): Todas do 1º e 2º anos 

 
 

Atividade: Participação no corta-mato distrital dos alunos que ficarem classificados 
nos 3 primeiros lugares coletivamente 

Objetivo(s): Desenvolver o gosto pelo desporto, particularmente pela prática do 
atletismo. 

Data Prevista: Durante o 2º período 

Turma(s): Todas do 1º e 2º anos 
 

 

Atividade: Olimpíadas de Praia 

Objetivos: Promover e fomentar a prática desportiva na comunidade escolar 

Data Prevista: Final do 3º período 

Turma(s): Todas do 1º e 2º anos 

 
 
 
 
Professora: 
  Vânia Silva 
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GRUPO DISCIPLINAR DE FRIO E CLIMATIZAÇÃO e ENERGIAS RENOVÁVEIS 
 
 

Atividade: Visita à empresa Disterm (aquecimento/caldeiras) 

Objetivo(s): Conhecer na prática as diversas partes constituintes e seu 
funcionamento 

Data Prevista: março/2014 

Turma(s): 3º ano de Frio/Climatização 
 
 

Atividade: Visita à empresa Hiperclima (energia solar térmica)  

Objetivo(s): Conhecer na prática as diversas partes constituintes e seu 
funcionamento 

Data Prevista: março/2014 

Turma(s): 3º ano de Energias Renováveis 
 
 

Atividade: Visita à empresa Canalcentro (energia solar)  

Objetivo(s): Conhecer na prática as diversas partes constituintes e seu 
funcionamento 

Data Prevista: fevereiro/2014 

Turma(s): 1º e 2º anos de Energias Renováveis 
 
 

Atividade: Visita à empresa Efacec (energia solar)  

Objetivo(s): Observar a produção de sistemas para a produção de energias 
renováveis 

Data Prevista: maio/201 

Turma(s): 1º e 2º anos de Energias Renováveis 
 
 
 
 
Coordenador de Curso: 
  João Pimentel 
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GRUPO DISCIPLINAR RESTAURANTE/BAR 
 
 

Atividade: Visita e prova de vinhos de um produtor a definir 

Objetivo(s): Proporcionar mais conhecimentos nesta área tão importante no curso 

Data Prevista: maio/2014 

Turma(s): 2º ano de Restaurante/Bar 

 
 

Atividade: Visita à Central de Cervejas 

Objetivo(s): Dar a conhecer os vários tipos de cerveja e repetivos processos de 
fabricação 

Data Prevista: maio/2014 

Turma(s): 2º ano de Restaurante/Bar 
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4. SAIVA/USE 
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SERVIÇO DE APOIO À INSERÇÃO NA VIDA ATIVA 
 

 
1. Historial 
 

A Escola Profissional de Leiria tem acompanhado a inserção dos seus 

diplomados no mundo do trabalho através de um serviço próprio denominado 

Serviço de Apoio à Inserção na Vida Ativa - SAIVA. 

O SAIVA foi criado em junho de 1993, tendo como principais objetivos prestar 

apoio na procura de emprego e na integração profissional dos diplomados, bem 

como recolher e sistematizar dados sobre necessidades de formação e 

possibilidades de resposta por parte da EPL. 

No âmbito do SAIVA, são realizados anualmente estudos de avaliação sobre 

a adequação da formação às funções profissionais. Estes estudos têm como base 

inquéritos que são realizados junto dos diplomados e das entidades empregadoras 

sendo, assim, possível obter dados nomeadamente sobre a aceitação no mercado 

de emprego dos diferentes cursos, a correspondência curso/posto de trabalho e, tal 

como já foi referido, a adequação da formação ao exercício das suas atuais funções. 

O contacto com as empresas e instituições da região tem sido um dos 

aspetos fundamentais do trabalho realizado pelo SAIVA e, através do qual, tem sido 

possível a colocação de um número considerável de diplomados inscritos no 

serviço. Atualmente a EPL recebe regularmente pedidos de empresas/instituições 

que pretendem admitir pessoal qualificado nas diferentes áreas dos cursos 

ministrados na escola. 

 
  
2. Promoção de iniciativas institucionais 
 
 Encontra-se a funcionar na EPL, desde janeiro de 1994, uma Unidade de 

Inserção na Vida Ativa -UNIVA - que, em articulação com o trabalho realizado pelo 

SAIVA a partir de junho de 1993, permitiu uma maior abertura da escola à 

comunidade na perspetiva do apoio para a procura de emprego, entre as camadas 

mais jovens da população. 
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 Para além da possibilidade de inscrição no serviço (o que permite o 

encaminhamento dos interessados para as empresas/instituições que contactam a 

escola nesse sentido), a EPL tem realizado ações, em colaboração com o Centro de 

Emprego de Leiria, que visam a preparação dos jovens para a procura do 1º 

emprego. Assim, e desde o ano letivo de 1993/94, foram realizadas sessões em que 

participaram todos os alunos finalistas da EPL e onde foram abordados temas como 

a organização do curriculum vitae, elaboração de candidaturas espontâneas e 

provas de seleção, dando-se neste ponto principal relevância à entrevista de 

emprego. 

 Paralelamente, e a convite da escola, técnicos e empresários de diferentes 

áreas têm estado presentes em colóquios onde são abordadas questões ligadas ao 

ambiente empresarial, de forma a estabelecer a necessária ligação escola-empresa. 

 Há também a referir que a EPL tem promovido, de diferentes formas, a 

divulgação da “Bolsa de Emprego EPL”, forma corrente como são designadas as 

Atividades do SAIVA, nomeadamente através de: 

• Publicação periódica de anúncios nos meios de comunicação social 

(jornais regionais e jornal da escola) 

• Realização de mailings às empresas/instituições da região dando a 

conhecer o serviço 

• Informações enviadas às escolas C+S e secundárias a fim de que os alunos 

aí existentes tenham conhecimento de um serviço que está aberto à 

comunidade 

• Elaboração de projetos de divulgação que têm sido distribuídos em feiras 

ligadas ao ensino e onde a EPL tem estado presente. 

 No âmbito da UNIVA, a EPL faz parte de um Observatório de Emprego e 

Formação Profissional, que conta com a participação de representantes  de 

associações empresariais, sindicais e escolas profissionais e que é coordenado pelo 

Centro de Emprego de Leiria. 
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3. Atividades para o Ano Letivo 2013/2014 

 

3.1 Preparação para a vida ativa 

 

Objetivos: 

• Sensibilizar os alunos finalistas para a necessária interiorização de 

comportamentos e atitudes que permitam uma boa integração no mundo 

do trabalho 

• Permitir a aquisição de conhecimentos nesta matéria através de 

metodologias  e técnicas previamente definidas. 

 As ações a desenvolver situar-se-ão ao nível do trabalho em grupo com todos 

os alunos, onde serão abordadas questões como a organização do currículo, a 

procura de emprego, a entrevista de emprego e a realidade empresarial em que a 

escola se insere. Paralelamente, e durante os meses de março e abril de 2014, serão 

organizados colóquios para os quais serão convidados profissionais das várias áreas 

dos cursos/turmas finalistas. 

 

 

3.2 Contactos com empresas 

  

 No âmbito da Unidade de Serviço de Emprego - USE, o trabalho a 

desenvolver decorrerá  dos contactos permanentes com empresas da região que 

pretendam recrutar profissionais qualificados. 

 

3.3 Divulgação da EPL e dos cursos/turmas para o ano letivo de 2014/2015 

Objetivos: 

• Dar a conhecer, junto dos alunos do 9º ano das escolas da região, a 

EPL bem como os cursos/turmas que se irão iniciar no ano letivo de 

2014/2015 

As ações a realizar em cada escola deverão ocorrer entre abril e maio de 2014
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5. Serviços à Comunidade 
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SERVIÇOS DO RESTAURANTE ESCOLA “ESCOLA DE SABORES” 

 

• Almoços diários de 2ª a 6ª com interrupção em período de férias escolares 

• Jantares – 6as e sábados 

• Portos de Honra 

• Cocktails 

• Lanches 

 

 

FORMAÇÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA POEFDS  

 

• Cursos de curta duração em regime pós-laboral para ativos empregados e 

desempregados – UFCD’s 

 

 

 


